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ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ Ο∆ΗΓΟΣ ΓΙΑ  

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 

 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΛΙ 
 

 

 

∆ΩΡΟ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ 

 

 

 

 

Αλεξάνδρειο 

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα 

Θεσσαλονίκης  

Σχολή ∆ιοίκησης & Οικονοµίας  

Τµήµα Τουριστικών Επιχειρήσεων  
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Ιστορική αναδροµή 

Η ιστορία του µελιού ξεκινά από τους 
αρχαίους χρόνους, όπου κατείχε ξεχωριστή 
θέση. Αντιµετωπιζόταν σαν φυσικό και 
υγιεινό προϊόν, απαραίτητο στοιχείο της 
διατροφής και όχι συµπλήρωµα. Το 
αρχαιότερο πρόσωπο το οποίο εµφανίζεται 
στο χώρο της µελισσοκοµίας είναι ο νύµφης 
Κυρήνης, που ανατράφηκε – σύµφωνα µε 
τον µύθο- µε νέκταρ και αµβροσία. 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΙ…  Είναι η φυσική γλυκιά 
ουσία που παράγουν οι Μέλισσες του 
είδους Apis Mellifera από το νέκταρ των 
φυτών ή εκκρίσεις από ζωντανά µέρη των 
φυτών ή εκκρίµατα εντόµων που οι 
µέλισσες συλλέγουν. Μεταποιούν 
εµπλουτίζουν µε δικές τους ουσίες που 
συντελούν στην µετατροπή του και 
αποθέτουν, αφυδατώνουν, αποθηκεύουν και 
το φυλάσσουν στις κηρήθρες της κυψέλης 
προκειµένου να ωριµάσει. 
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Υπάρχουν 2 κατηγορίες 
µελιού. Το ανθόµελο, που 
παράγεται από το νέκταρ 
των λουλουδιών, και το 
µέλι των µελιτωµάτων που 
παράγεται από το χυµό του 
πεύκου, της ελάτης και 
άλλων δασικών φυτών. Το 

χρώµα του µελιού ποικίλλει από σχεδόν άχρωµο 
έως καφέ σκούρο. Ως προς τη σύσταση, µπορεί να 
είναι ρευστό, παχύρρευστο ή µη, µερικά ή ολικά 
κρυσταλλωµένο. Η γεύση και το άρωµα 
ποικίλουν, αλλά εξαρτώνται από τη φυτική 
προέλευση. 

ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟ ΤΑ ΕΙ∆Η 
ΜΕΛΙΟΥ:  

Ανθόµελο: Μέλι από 
αγριολούλουδα.                                                                                    
Μέλι Θυµαριού: Έντονα 
αρωµατικό µέλι υπερτερεί 
σε χρώµα ,γεύση άρωµα . 
Κατατάσσεται στις καλύτερες ποικιλίες µελιού 
που υπάρχουν. 
Μέλι Πορτοκαλιάς: Έχει υπέροχο άρωµα και 
ωραία γεύση. Είναι ανοιχτόχρωµο και 
κρυσταλλώνει πολύ γρήγορα σε ένα µήνα από την 
παραγωγή του. 
 Μέλι Ηλίανθου: Είναι ανοιχτόχρωµο  κιτρινωπό 
µέλι και κρυσταλλώνει γρήγορα  σε 1 µήνα από 
την παραγωγή του. 
Μέλι Ερείκης: Είναι µέλι µε υψηλή θρεπτική 
αξία γι αυτό και διατίθεται κύρια από 
καταστήµατα υγιεινής διατροφής.  Κρυσταλλώνει 
πολύ γρήγορα σε 1 µήνα. 
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Μέλι καστανιάς: Έχει έντονο άρωµα και γεύση 
υπόπικρη.  
Πευκόµελο : αποτελεί το 65-70% της ελληνικής 
παραγωγής µελιού. Είναι µέλι πλούσιο σε 
ιχνοστοιχεία και ανόργανα άλατα. 
Μέλι Ελάτης: Είναι µέλι που προέρχεται από 
µελιτώδης εκκρίσεις έχει ωραία γεύση  και δεν 
κρυσταλλώνει. 

                 

                ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ GDA’S ΜΕΛΙΩΝ 

 

ΑΝΘΟΜΕΛΟ 

∆ιατροφικές  
πληροφορίες 

Ανά 100 γρ Ανά µερίδα   
20 γρ 

% 
GDA. 

Ενέργεια 1465 kJ 
350 kcal 

293   kJ 
    70   kcal 

4% 

Πρωτεΐνες 0 0 0% 
Υδατάνθρακες 
σάκχαρα 

80 
75 

16 
15 

16% 
17% 

Λιπαρά 0 0 0% 
 

ΚΩΝΟΦΟΡΑ ΜΕ ΑΝΘΗ 

∆ιατροφικές  
πληροφορίες 

Ανά 100 γρ Ανά µερίδα     
20 γρ 

% 
GDA. 

Ενέργεια 1340 kJ 
320 kcal 

268   kJ 
    64   kcal 

3% 

Πρωτεΐνες 0 0 0% 
Υδατάνθρακες 
σάκχαρα 

80 
70 

16 
14 

6% 
16% 

Λιπαρά 0 0 0% 
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ΘΥΜΑΡΙΣΙΟ ΜΕΛΙ 

∆ιατροφικές  
πληροφορίες 

Ανά 100 
γρ 

Ανά µερίδα 
20 γρ 

% 
GDA 

Ενέργεια 1465  kJ          
350   kcal 

293   kJ      
 70    kcal 

4 % 

Πρωτεΐνες 0 0 0 % 

Υδατάνθρακες 
σάκχαρα 

80           
 75 

16                     
 15 

16 %             
17 % 

Λιπαρά 0 0 0 % 

 
 

∆ΑΣΟΜΕΛΟ 
 

∆ιατροφικές  
πληροφορίες 

Ανά 100 
γρ 

Ανά 
µερίδα 20 

γρ 

% 
GDA 

Ενέργεια 1340  kJ          
320 kcal 

268   kJ 
64  kcal 

3 % 

Πρωτεΐνες 0 0 0 % 

Υδατάνθρακες 
σάκχαρα 

80 
70 

16 
14 

6 %             
16 % 

Λιπαρά 0 0 0 % 

 
*GDA= Ενδεικτική Ηµερήσια Πρόσληψη, µε βάση 

δίαιτα 2000 θερµίδων για  ενήλικες.. Οι ανάγκες µπορεί να 
διαφέρουν ανάλογα µε την ηλικία, το φύλο, το βάρος και τις 
καθηµερινές δραστηριότητες. 
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ΓΝΩΡΙΖΑΤΕ ΟΤΙ… 
 
Μια µέλισσα πρέπει να εργαστεί 9-12 µέρες και 
να επισκεφτεί 30 000 - 40 000 λουλούδια ώστε να 
παράγει 1 γραµµάριο µέλι. 
 
 
ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ 
∆ΥΝΑΜΗΣ !!! 
Τα ζάχαρα του µελιού 
απορροφούνται αµέσως 
γι’ αυτό το µέλι είναι µια 
γρήγορη πηγή ενέργειας, 
περιέχει ιχνοστοιχεία τα 
οποία συµβάλουν στον 
µεταβολισµό και τη 
θρέψη του οργανισµού. 
Το µέλι έχει αντισηπτικές ιδιότητες, είναι 
τονωτικό, αυξάνει το ρυθµό της καρδιάς, µειώνει 
τα προβλήµατα έλκους στο στοµάχι, περιέχει 
υψηλή περιεκτικότητα σε χολίνη που βοηθάει τα 
άτοµα που υποφέρουν από δυσκοιλιότητα, και 
συµβάλει στην καλή λειτουργία του οργανισµού. 

 

ΕΧΕΙ ΘΕΤΙΚΗ ΕΠΙ∆ΑΡΑΣΗ ΣΕ:                              
Στρες - άγχος – κατάθλιψη                                  
Παθήσεις προστάτη                                        
Αθλητές                                                        
Κρυολόγηµα – γρίπη                                         
Παθήσεις και ακτινοβολία                             
Σεξουαλική ικανότητα κλπ. 
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ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ 
ΠΟΛΤΟΣ             
ΠΗΓΗ 
ΜΑΚΡΟΖΩΙΑΣ!                                                                       
Το θαύµα της 
φύσης που θέλει 
µεζούρα έχει 
ηµεροµηνία 
λήξεως, 
παρεξηγηµένο παρελθόν και λαµπρό 
µέλλον. Το  είπαν σούπερ πολυβιταµίνη, 
φάρµακο για όλα τα κακά, ελιξίριο της 
ζωής και της νεότητας. Τελικά τι είναι;                                   
Ο βασιλικός πολτός είναι υγρό µε κρεµώδη 
υφή  το οποίο παράγεται από τους 
υποφαρυγγικούς αδένες των µελισσών. 
Επιδρά µε ένα αξιοθαύµαστο τρόπο στον 
ανθρώπινο οργανισµό. Είναι τροφή 

πλούσιας σύνθεσης, έχει όλο το 

σύμπλεγμα των βιταμινών και άγνωστα 

στοιχεία που ξεφεύγουν της 

εργαστηριακής έρευνας.  Δρα ευεγερτικά: 
Σε καρδιακές και κυκλοφοριακές παθήσεις, 
στην αναιµία, στην ανάπτυξη των παιδιών, 
σε δερµατικές παθήσεις, στην όρεξη και 
µεταβολισµό, στο άσθµα, στην τόνωση και 
ευεξία του οργανισµού. 
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ΓΛΥΚΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ! 

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΜΕ ΜΕΛΙ ΚΑΙ ΛΕΜΟΝΙ 

Συστατικά: 
6 ζουµερά λεµόνια                                              
100 γρ. βούτυρο 
6 κουταλιές της 
σούπας µέλι 
4 κουταλιές 
δεντρολίβανο 
(φρέσκο ή ξερό) 
2 σκελίδες σκόρδο 
ψιλοκοµµένο 
1,5 κοτόπουλο κοµµένο στα 10                       
2 κιλά πατάτες κοµµένες σε µισοφέγγαρα 

 
Οδηγίες: Προθερµαίνουµε το φούρνο στους 
200°C. Σ' ένα µικρό τηγάνι στύβουµε τα 5 
λεµόνια και τα µαγειρεύουµε σε χαµηλή 
φωτιά µαζί µε  το βούτυρο δεντρολίβανο, το 
σκόρδο, το µέλι, αλάτι και πιπέρι. Βάζουµε τα 
κοµµάτια του κοτόπουλου σ' ένα ταψί µαζί µε 
τις πατάτες. Κόβουµε το έκτο λεµόνι σε 
λωρίδες και το προσθέτουµε κι αυτό στο ταψί. 
Ραντίζουµε µε το µείγµα του µελιού και 
ανακατεύουµε καλά. Προσθέτουµε 1 ½ ποτήρι 
χλιαρό νερό και ψήνουµε για 50 λεπτά έως µια 
ώρα µέχρι το κοτόπουλο να µαγειρευτεί και οι 
πατάτες γίνουν τραγανές.               
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ΜΟΥΣ ΜΕ ΜΕΛΙ, ΞΗΡΑ ΦΡΟΥΤΑ 
ΚΑΙ ΑΝΘΟΤΥΡΟ 
 
Συστατικά:                                                          
1 κιλό ανθότυρο                                              
400 γρ. γιαούρτι               
 600 γρ. µέλι                                                    
500 γρ. ξηρά φρούτα (δαµάσκηνα, 
βερίκοκα, σύκα)                                       
200 γρ. καρύδια                                                    
4 µούσλι bars (προαιρετικά) 
 
Οδηγίες: Χτυπάτε το ανθότυρο µέχρι να 
αφρατέψει. Προσθέτετε το γιαούρτι και 
ανακατεύετε απαλά. 
Χοντροκόβετε τα 
ξηρά φρούτα τα 
καρύδια και τα 
µούσλι bars. Ρίχνετε 
σε 10 µπολ µια στρώση από το µείγµα του 
ανθότυρου. Σκορπίζετε µερικά ξηρά 
φρούτα, καρύδια και µούσλι bars. 
Συνεχίζετε περιχύνοντας µε µέλι και 
επαναλαµβάνετε κατά τον ίδιο τρόπο στις 
στρώσεις. Αφήνετε στο ψυγείο για 3-4 ώρες 
τουλάχιστον. 
 

 

 

 

 



 

40 

 

Παραγωγοί, έµποροι, συνεταιρισµοί 

Οµοσπονδία Μελισσοκοµικών Συλλόγων Ελλάδος 
(Ο.Μ.Σ.Ε). Είναι το ανώτατο συνδικαλιστικό όργανο 
των µελισσοκόµων στη χώρα µας.                                                                                               
Μέλι Ταΰγετου- Χαράλαµπος Φωτόπουλος. Έχει 
πιστοποιηθεί µε ISO.                                                                              
Beeclubpellas.BlogSpot.com 
Μελισσοκοµικός σύλλογος του Νοµού Πέλλας                        
Cretanhoney.gr 
Μελισσοκοµικός Συνεταιρισµός Χανίων συνεργασία. 
Κρητικό µέλι. 
etas.gr/sites/melissikarias/index.php?lang=gr 
Μελισσοκοµικός Συνεταιρισµός Ικαρίας. 
Honeysithon.gr 
Αγροτικός Μελισσοκοµικός Συνεταιρισµός Νικήτης 
Χαλκιδικής - ΣΙΘΩΝ. 
Kentromelissokomiasditikismakedonias.blogspot.c
om 
Κέντρο µελισσοκοµίας ∆υτικής Μακεδονίας - 
Μελισσοκοµικός Συνεταιρισµός Έδεσσας. 
Koispe.gr 
Κοινωνικός συνεταιρισµός Λέρου (ΚΟΙΣΠΕ). 
Melichrysos.gr 
Συνεταιρισµός Μελισσοκόµων που εδρεύει στο 
Μεγάλο Μοναστήρι Λάρισας. 
Melisokomos.gr 
Μελισσοκοµικός Συνεταιρισµός Άνδρου.                                      
Melissokomiki.gr 
Μελισσοκοµική Ελλάδας - Κοινοπραξία 
Μελισσοκοµικών Συνεταιρισµών Ελλάδος. 
Meli-tinos.gr 
Μελισσοκοµικός Συνεταιρισµός Τήνου. 
Melivolos.tk                                                                               
melstal@otenet.gr                                                                           
Μελοσταλιές Στέλιος Σιρδάρης 
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∆ΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕΛΙΟΥ 
Το μέλι αποτελείται από 70-80% από σάκχαρα, 

κυρίως γλυκόζη και φρουκτόζη και έχει μεγάλη 

θρεπτική αξία, αφού απορροφάται άμεσα από 

τον ανθρώπινο οργανισμό (1 κουταλιά της 

σούπας μέλι αποδίδει στον οργανισμό 64Κcal). 

Έχουν αναγνωρισθεί πάνω από 180 

διαφορετικές ουσίες στο μέλι που το καθιστούν 

πολύτιμη τροφή. Περιέχει νερό σε ποσοστό 

16%, οργανικά οξέα (δεκαοκτώ τον αριθμό), 

πρωτεΐνες και αμινοξέα, μεταλλικά στοιχεία σε 

μικρές ποσότητες (κάλιο, ασβέστιο, μαγνήσιο, 

σίδηρο κ.ά.), ένζυμα, συμπλέγματα πρωτεϊνών, 

βιταμίνες (Β2, Β6, C, D, E, παντοθενικό οξύ, 

φολικό οξύ. 
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ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΤΥΠΟΥ:                                                                                  

ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΔΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ                                                             

ΠΟΖΑΤΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ                                                                  

                                                                                       ΕΠΙ ΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:                                                           

ΘΕΟΔΩΡΕΛΛΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ                                                              

ΠΑΛΗΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                                                          

ΤΗΛ.2310 791196                                                                                       

e-mail: gpchef80@yahoo.gr 

Φάε και λίγο 

µέλι… όχι 

µόνο 

ζάχαρη! 


